Mińsk Mazorviecki.dnia l4'01.20]6

ZAPRoSZENIE

Do ZŁoŻENIA

oFERTY

Zwracam się do Państwa z propozycj4 \ł}'konania dokumentacji projc|rtowo kosztorysorvej przcbudowy (rozbudo\l]) u|. svr'. Józcfa i czqśCiul' Piqknej rv Nolvych
osinach. PIojek| obejmie odcinek c1rogignrirrnejna działltachnt 74, 85/].93/2 (częściorvo).
198 (częściowo)oraz na dzilLłkachstanowiąoychposzeŹellia pasa drogorvcgo, a takŹc na
działce 139 (rzeka) i sąsiadującychz nią t.ragrnentac1r
działekdrogowyclr rv Nowych osinach
o sumarycznejdlugościokoło 1290 rrr,z punktcm początkotTm przy granicy Z gl.untani \ł'si
Stara Niedziałka. z punktem końcowyn na skrzyżo\łaniuulic Pięknej i Miodorvcj' W skład
Zanówienia \Ąchodzi Ió\ł'nieżZdplojektowanieIozbudowy przepustu nad ciekienr wodrrYrn
(działka nr 139). Przewiduje się przeprowadzenieprzez Wykonawoę co najmniej jednego
podziałuw ramach specusta\T drogowej. W dokumentac.jinalez)''u11lieścić
ló$'nieŻ plojekt
kanałutechnologicznegoz miejsceln na cztery odrębneprzę\ł,ody'
Zanówielie obejnuje uzyskanie \ imieniu inwes|ora decyz.ji zezrvolenie na |ca|iz3cję
inrł'cstycjidl.ogorvcjod stalosty n]iliskiego.
W s,'c,.egńlIlo(ci
doLuncnl.'cirr'rinnaz.rt icrac:
l. projękty budo\Ylanc,projckty rvykonart.cze(po 5 egzenp1aŹy) r,unrapachuzyskanych
przeZ wykona\ł'cę,
2. operatwodno-prawny,
3' badanie geotechnicznegrun|ów,
4. zczryolcniena rcalizacjqinlrcstycji drogowcj,
5' prucdniary i kosztoĄ''sy(po 2 cgzenp1aŹe)'
6' szczegó}owespecyfikacje techrriczncrł'ykonaniai odbioru robót (po 2 egzenplarze).
7' stałqorgarrizacjęruchll (po 2 egzemplarze),
oprócz rvctsji papicrowcj całykoniplct dokumentacjinaleŻyw'vkonaćw \\'e|sjielek1lonlcznej
na płycie CD, z możliwościąkopiowania w formacie PDl- olaz w lb r,tacieedytowali-Yn w
programach
kosztol.yso\ł,anla
do
J
cgzcmplarz.
PoniŻejprzedstawionochalak|erystykędrogi objętejpvedmio|em zalllówienia:
Pla o\\'fuujest przebudowa i rozbudowa drogi o szerokościpasa dlogowego ok' 8-10 m' o
lawicrzchni Źrł'irowo-tłuczniort'cjna cllogę o nau,icrzchni bitlrmiczl'tc.j' Przcrt'idujc siq
$ykonanic projcktu dlogi o szcrokościnawictzclrni 5 nr, o konstl-ukcji .jak dla katcgorii ruchu
KIl-l, z poboczami z pospółki, zę zjazdami o nawielzchni z kruszvrva naturalnepo iz
Na odcinkuod działltinr 78'll do działlrinr'2718należy
odwodnicniempowierzchnio\Ąrym'
Zaplojektowaćchodnik dla pieszyclr o szerokości1,25nr'
Z zakrcsu infrastrukturytechnicznej we \ł,skazanyn,docelowyIrrpasie drogorv1ll rł1stęptlj<:
sieć lvodoci4gou'a, sieć kanalizacji sanitamej. sieć |elekorDunikacina. napo\Ą,ieuznasieć
elektro13nęrgętyozna'
Urr'aga: Wraz z ofertq wykonawca winien plzedstawić lelćIencje lub dokunent'v
.óq,'noważnepotwicrdzajqce rzetelne wykonanie w ciągll os|a|nich3 ]at co tlajn iej trzec],l
nicualcżnychdokumentacji projelitorł'ych.obejmującyr-hlv srvym główrr'vmfakresie bLldorlę.
\\') o
przebudowę lub rozlrudou'ę drogi (co rnusi jednozrracznie rt.ynikać z do

wafiości
minimum10.000złkażda'

Termin wykonania opracowaniai przekazaniazezwolenia na ręalizację inwestycji drogowej:
30 września2016r.
Kl}'teńum oceny ofeń: cena.
Termin i miejsce składaniaofeń: 2I.0l.20|6 r. do godz. 10.00' Urząd Gminy Mńsk
'756-25-00
lub na a&es e-mail
Mazowiecki, w pok. nr 10, fax f5
drogowiec@minskmazowiecki.pl'
osobą upoważnioną
do kontaktówi udzielaniawszelkich
jest Zastępcawójta Radosław
wyjaśnień
Lęgat'tęl.25,|56.25.00.

